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OPIS MODULA

Modul DIGITALNE KOMPETENCE bo osebam s 
posebnimi potrebami omogočil splošen vpogled v 
njihove trenutne DIGITALNE KOMPETENCE in zagotovil 
nova znanja za zapolnitev morebitnih vrzeli. Udeleženci 
bodo pridobili potrebno znanje za izvajanje vseh nalog 
v varnem in strokovnem spletnem okolju pri njihovih 
podjetniških dejavnostih. Ta modul vključuje naslednje 
teme:

• Osnovna uporaba IKT

• Spletne informacije

• Socialni mediji

• Razvoj spletnih strani

• Grafično in video oblikovanje

• Računalniški marketing
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TEMA 1: 
Osnovna raba IKT 

tehnologije

Pregled
V današnjem času ne moremo biti uspešni brez podpore 
tehnologije. Tehnologija nas obvešča, povezuje in nas naredi 
dostopne.

Osnovno razumevanje računalništva je nujno in nam 
pomaga, da smo lahko vedno korak pred konkurenco. Vse 
znanje sveta imamo na voljo 24 ur na dan na konici prstov.

V tem modulu se bomo naučili osnove računalništva in s tem 
odprli vrata za dotok informacij, ki nam bodo pomagale tako 
v osebnem kot tudi v poklicnem razvoju.



1.0 Osnovna raba IKT tehnologije

1. Zakaj uporabljamo IKT tehnologijo?

2. Zakaj najbolj pogosto uporabljamo računalnike? In za kaj 
telefone?

(odgovore zapišite na tablo in debatirajte)



1.1 Osnovna raba IKT tehnologije

1. Posel
2. Izobraževanje
3. Skrb za zdravje
4. Trgovina
5. Vlada
6. Marketing
7. Znanost
8. Založništvo
9. Umetnost in zabava
10. Komunikacija 

11. Bančništvo in finance
12. Prevoz
13. Krmarjenje
14. Delo od doma
15. Vojska
16. Družba
17. Rezervacija počitnic
18. Varnost in nadzor
19. Vremenska napoved
20. Robotika

https://turbofuture.com/computers/7-Uses-of-Computers



1.2 Strojna oprema

Računalniška strojna oprema so fizične komponente, ki jih računalnik potrebuje za 
delovanje.

Glavne komponente strojne opreme so:

– Vhodne enote,

– Naprave za obdelavo podatkov,

– Enote za hranjenje, 

– Izhodne enote,

– Komunikacijske naprave...

Naštejmo enote posameznih komponent.



1.2.1 Strojna oprema - pregled
Vhodne enote so:

– Tipkovnica,

– Miška,

– Mikrofon,

– Igralna palica,

– Svetlobno pero,

– Sledilna kroglica (angl. Track Ball),

– Optični bralnik,

– Grafična tablica,

– Čitalec magnetnih kartic (MICR),

– Optično prepoznavanje znakov, 
(OCR)

– Čitalnik črtnih kod,

– Optično prepoznavanje oznak 
(OMR).

Izhodne enote so:

– Monitorji,

– Tiskalniki,

– Veliko-formatni tiskalnik (angl. 
Plotter).

Enote za hranjenje so:

– Trdi disk, 

– CD, 

– DVD,

– USB, itd.

Naprave za obdelavo podatkov so:

– Procesor (CPE),

– Grafični procesor (GPE),

– Matična plošča,

– Omrežna kartica,

– Zvočna kartica,

– Video kartica.

Komunikacijske naprave so:

- modem,

- Wi-Fi kartica,

- Bluetooth itd.

https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/index.htm



1.3 Nastavitev računalnika
Zaslon, ki ga gledamo, NI naš računalnik. Naš računalnik je pravzaprav procesor (CPE), ki se nahaja 
znotraj ohišja.

Pomembno je, da v ohišju ni preveč prahu!
Čistite ga pogosto, a bodite pri tem zelo pazljivi. 



1.3.1 Nastavitev računalnika
Na zadnji strani ohišja so različni vhodi za dodatno strojno opremo. Vsak vhod povezuje procesor z 
določeno opremo prek kabla.

Kakšno opremo lahko priključimo na računalnik?



1.4 Miška in kako jo uporabljati
Računalniška miška omogoča, da premikate kazalec po zaslonu in zaženete program 
s klikom ter pričnete pisati na želenem mestu ali pa odprete meni, da preverite 
možnosti, ki so na voljo.

Za pravilno držanje miške morate:
• Celotno dlan položiti na miško.
• Palec položiti na stran miške, ki je bližja računalniku.
• Kazalec položiti na levi gumb.
• Sredinec položiti na desni gumb.
• Preostale prste položiti na skrajno stran miške.
• Zapestje bi moralo biti ravno, slediti morate kotu svoje roke, ki ne sme 

biti zvita v katerokoli smer ali višje/nižje.



1.4.1 Miška in kako jo uporabljati

Preizkusite svoje znanje porabe miške tukaj:
http://www.pbclibrary.org/mousing/mousercise.htm

Danes ima vsaka miška vsaj dva gumba, lahko pa ima tudi dodatne gumbe, 
ki jih najdemo na levi strani miške.

• Levi gumb. Privzeti gumb miške v večini operacijskih sistemov in 
programov. 

• Desni gumb. 
• Srednji gumb ali kolesce. 
• Gumbi za palec. 
• Drugi gumbi.



1.5 Tipkovnica in kako jo uporabljati
Računalniška tipkovnica je vhodna naprava, ki se uporablja za vnos znakov in funkcij v računalniški sistem s 
pritiskom na gumbe ali tipke. Je glavna naprava za vnos besedila. Tipkovnica običajno vsebuje tipke za za 
posamezne črke, številke in posebne znake ter tipke za določene funkcije.

https://www.wikihow.com/Use-a-Computer-Keyboard

Večina tipkovnic ima pet glavnih delov. Ti deli so: 
alfanumerična tipkovnica, numerična tipkovnica, 
puščične tipke, nadzorne tipke in funkcijske tipke.

Vsaka tipka v alfanumeričnem delu tipkovnice ima vsaj 
tri načine uporabe. 

Običajen vnos

SHIFT + 3

AltGr + 3
Nekateri spodnji desni znaki so vidni samo 
PO TEM, ko pritisnemo PRESLEDNICO ali 
tipko s črko. (npr. ö)



1.5.1 Tipkovnica in kako jo uporabljati
Po mnenju strokovnjakov je idealna drža takšna, da je tipkovnica, ko sedite, pod komolcem ter da so 
zapestja v ravnem položaju in niso na površini mize. Tukaj je nekaj ključnih napotkov, da dosežete 
najbolj ergonomski in udoben položaj tipkanja:

• Tipkovnico postavite pod nivo komolca.
• Komolci naj bodo v odprtem kotu (90 – 110 stopinj). To 

sprosti podlakti in ramena.
• Tipkovnica bi morala biti ravna na mizi ali rahlo nagnjena 

stran od vas (negativni nagib).
• Za dosego negativnega nagiba tipkovnice lahko 

uporabite dodaten nosilec za tipkovnico ali ergonomsko 
tipkovnico.

• Zapestja naj bodo poravnana, naj ne bodo upognjena 
navzgor ali navzdol.

• Zapestja naj ne počivajo na mizi, saj to povzroči pritisk na 
vaše tetive in prekine krvni obtok.

• Obe nogi naj bosta poravnani na tleh, v primeru da niso, 
lahko uporabite pručko.

Tip: Če se želite naučiti slepega tipkanja, se lahko preizkusite tukaj: 
https://www.typingclub.com/sportal/



1.6 Programska oprema
Za delovanje strojne opreme, potrebujemo podporno programsko opremo (gonilnike), ki je 
priložena strojni opremi na CD-ju ali pa je strojna oprema nastavljena s t.i. „plug and play“ (vključi in 
igraj) podporo. Ta strojna oprema se imenuje sistemska strojna oprema.

Da pa bi dejansko začeli uporabljati računalnik, potrebujemo programsko opremo - aplikacije.

Poimenujte nekatere najpogosteje uporabljene programe in za kaj
se uporabljajo.

https://www.educba.com/types-of-computer-software/

Pri nameščanju nove programske opreme morate biti
pozorni na morebitne grožnje - viruse. Če pridobite
nezakonite kopije programov, obstaja velika verjetnost, 
da ste z njo pridobili tudi viruse, ki bodo negativno 
vplivali na vaš sistem!



POVZETEK

Pogovorite se o tem, katera strojna / programska oprema je najprimernejša za vaše potrebe in kje jo 
kupiti v vaši regiji.

Naredite seznam komponent strojne opreme in programov, ki jih nujno potrebujete za ustanovitev
podjetja.

Pogovorite se o možnostih uporabe mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov za osnovne potrebe v 
pisarni.

Kako si lahko z dostopom do interneta pomagate pri konfiguraciji optimalne nastavitve mobilne pisarne.



DODATNO

Za dosego B stopnje:

Ustvarjanje digitalnih vsebin

 Izbira in uporaba ustrezne strojne in programske opreme

Samostojna odločitev glede programske opreme

Samostojna postavitev mobilne pisarne

Za dosego C stopnje:

Reševanje problemov

Prilagoditev upravljanja informacij, podatkov in vsebin za najprimernejše enostavno iskanje in 
shranjevanje.

Prilagoditev informacij, ki bodo organizirane in obdelane v najprimernejšem strukturiranem okolju.

Varna uporaba aplikacij v oblaku, pomnilnika in socialnih medijev.



TEMA 2: 
Spletne informacije

Pregled

Izraz "spletni viri" se nanaša na vse materiale, ki jih najdete 
na spletu.

Spletni vir je lahko objava v spletnem dnevniku, časopisni 
članek, objavljen na spletu, članek v reviji, ki ste ga prebrali 
na spletu ali pa je to spletni video.

V tej temi se bomo naučili, kako preveriti integriteto 
podatkov. Naučili se bomo, kako izbrati podatke, informacije 
in vsebino, da jih rutinsko organiziramo, shranimo in 
pridobimo.



2.1 Kaj je integriteta podatkov?
Integriteta podatkov se nanaša na zanesljivost podatkov skozi celoten življenjski cikel. Opisuje lahko 
stanje vaših podatkov – bodisi veljavnih ali neveljavnih – ali postopek zagotavljanja in ohranjanja 
veljavnosti in točnosti podatkov. Preverjanje napak in validacija sta na primer običajni metodi za 
zagotavljanje celovitosti podatkov kot dela procesa.

Kakšna je razlika med integriteto podatkov in varnostjo podatkov?

Integritete podatkov ne gre zamenjati z varnostjo podatkov. Varnost
podatkov se nanaša na zaščito podatkov, medtem ko integriteta preverja
zanesljivost podatkov.

Varnost podatkov se osredotoča na to, kako zmanjšati tveganje za uhajanje
intelektualne lastnine, poslovnih dokumentov, zdravstvenih podatkov, 
elektronskih pošt, poslovnih skrivnosti, itd. Nekatere taktike zagotavljanja
varnosti podatkov vključujejo upravljanje dovoljenj, klasifikacijo podatkov, 
upravljanje identitete in dostopa, odkrivanje groženj in varnostno analitiko.



2.2 Nevarnosti za integriteto podatkov
Integriteto podatkov lahko ogrozi človeška napaka ali, še huje, zlonamerna dejanja. Podatki, ki se 
med obdelovanjem ali med prenosom med napravami po nesreči spremenijo so lahko izpostavljeni 
poškodbam ali napadom hékerjev*. 

Pogoste nevarnosti, ki lahko spremenijo stanje integritete podatkov so:

Človeška napaka,

Nenamerne napake pri prenosu,

Napačne konfiguracije in varnostne napake,

Zlonamerna programska oprema, grožnje z notranjimi
informacijami in kibernetski napadi,

Ogrožena strojna oprema.

*héker in hêker ; tudi hacker: kdor navadno nepooblaščeno vdira v računalniške sisteme, zlasti z namenom dokazovanja računalniške spretnosti, finančnega okoriščanja

https://www.fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/4417469/heker?View=2&Query=heker&All=heker
https://www.fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/4417466/hacker?View=2&Query=heker&All=heker


2.3 Kako vedeti, ali so vaši podatki 
verodostojni

Upoštevati morate naslednje:

Dostopnost – Pomembno je, da imate natančne podatke, na ustreznih lokacijah, ob pravem 
času, kadar kdo dela s projekcijami, poslom ali predstavitvijo. Brez ustreznega in enostavnega 
dostopa in možnosti iskanja, lahko to škoduje podjetju, kar pa lahko posledično daje vaši 
konkurenci prednost.

Sledljivost –Danes lahko sledite vsaki stični točki, ki jo ustvarite s potencialnim kupcem ali 
stranko. Kako? S podatkovno točko. Podatki lahko informirajo nosilce odločanja, najdejo 
nevarnosti, pomanjkljivosti in omejitve. Prepričajte se, da so te stične točke točne.

Zanesljivost – Zagotavljanje zanesljivih in doslednih poslovnih meritev glede na cilje podjetja in 
glede na konkurenco je tisto, kar bo organizacijo popeljalo na vrh.



2.4 Kako ohraniti integriteto podatkov
Preverite naslednje:

Potrdite vnos.

Validirajte podatke.

Odstranite podvojene podatke.

Varnostno kopirajte podatke.

Nadzorujte dostop.

Vodite revizijsko sled.

Zgoraj naštete grožnje integritete podatkov poudarjajo tudi vidik varnosti 
podatkov, ki lahko pomaga ohraniti celovitost podatkov…



2.1 Potrditev vnosa
Potrditev vnosa: Če vaš nabor podatkov dobavlja znani ali neznani vir, morate zahtevati preverjanje vnosa. Te 
podatke je treba preveriti in potrditi ter s tem zagotoviti natančnost vnosa podatkov.



2.1 Validacija podatkov
Validacija podatkov: Ključnega pomena je potrditi, da vaši podatkovni procesi niso bili poškodovani. Pred validacijo 
podatkov določite specifikacije in ključne atribute, ki so pomembni za vašo organizacijo.



2.1 Odstranitev podvojenih podatkov
Odstranitev podvojenih podatkov: Občutljivi podatki iz varne baze podatkov lahko kaj preprosto najdejo dom v 
dokumentu, preglednici, e-pošti ali v mapah v skupni rabi, kjer ga lahko vidijo tudi zaposleni brez ustreznega 
dostopa. Odvečne in podvojene podatke je potrebno premišljeno izbrisati.

Manjša podjetja brez namenskega osebja bodo ugotovila, da jim naslednja orodja pomagajo očistiti podvojene 
datoteke na trdem disku ali v oblaku:

Clone Files Checker.

Duplicate Images Finder.

Easy Duplicate Finder.

Duplicate Cleaner.

CCleaner.

DoubleKiller.

WinMerge.

Za uporabnike Windows strežnikov: Za čiščenje podvojenih datotek uporabite funkcijo Deduplication Data. 
Preizkusite tudi File Server Resource Manager za odstranitev odvečnih datotek.



2.2 Varnostno kopiranje podatkov
Varnostno kopiranje podatkov: Poleg odstranjevanja podvojenih podatkov, je za zagotovitev varnosti podatkov 
varnostno kopiranje podatkov ključni del postopka. Varnostno kopiranje je potrebno in daleč najbolje preprečuje trajno 
izgubo podatkov. Kako pogosto bi morali varnostno kopirati? Čim pogosteje. Upoštevajte, da so varnostne kopije 
ključnega pomena, ko organizacije zadenejo izsiljevalski virusi. Pazite le, da tudi varnostne kopije niso šifrirane!



2.3 Nadzor dostopa
Nadzor dostopa: Zgoraj smo prikazali primer za preverjanje integritete podatkov, preverjanje veljavnosti podatkov, 
odstranjevanje dvojnikov in varnostno kopiranje - vse potrebno za ohranitev integritete podatkov. Ne izključimo 
nekaj najboljših praks glede varstva podatkov, ki lahko prav tako pomagajo: nadzor dostopa in revizijska sled! 
Posamezniki znotraj organizacije brez ustreznega dostopa in z zlonamernim namenom lahko resno škodijo 
podatkom. Še huje pa je, da lahko nekdo od zunaj, ki se predstavlja kot notranji, škoduje. Izvajanje modela „najmanjši 
privilegij“ - kjer imajo dostop samo uporabniki, ki potrebujejo dostop do podatkov - je zelo uspešna oblika nadzora 
dostopa. Pogosto pa se spregleda fizični dostop do strežnika. Najobčutljivejši strežniki morajo biti izolirani in pritrjeni 
na tla ali steno. Samo posamezniki, ki imajo dovolj visok privilegij, bi morali imeti dostopni ključ in zagotoviti, da so 
ključi na varnem.



2.4 Vodenje revizijske sledi
Kadar pride do kršitve, je za celovitost podatkov ključnega pomena, da 
lahko izsledimo vir. To se pogosto imenuje revizijska sled, kar zagotavlja 
organizaciji „drobtine“, da natančno določijo vir problema. 

Revizijska sled vsebuje naslednje: 

Revizijske sledi se morajo ustvariti samodejno.

Uporabniki ne bi smeli imeti dostopa do revizijske sledi ali možnosti 
poseganja vanjo.

Vsak dogodek – ustvari, briši, beri, spremeni – mora biti sleden in 
zabeležen.

Vsak dogodek mora biti tudi prilagojen uporabniku, tako da veste, 
kdo je dostopal do podatkov.

Vsak dogodek naj ima časovni žig in se tako točno ve, kdaj se je 
dogodek zgodil.



2.5 8 načinov zagotovitve integritete podatkov
1. Izvedba preverjanja na podlagi tveganj.

2. Izbor ustreznih ponudnikov sistema in storitev.

3. Pregled revizijskih sledi.

4. Nadzor nad spremembami.

5. Kvalifikacija IT in preverjanje sistemov.

6. Načrtovanje za neprekinjeno poslovanje.

7. Bodite natančni.

8. Redno arhiviranje.

https://www.vaisala.com/en/8-ways-ensure-data-integrity



2.6 8 pogostih metod organiziranja podatkov
1. Kronološka metoda.

2. Metoda zaporedja.

3. Prostorska metoda.

4. Metoda Primerjaj-razlikuj.

5. Metoda Prednosti-pomanjkljivosti.

6. Metoda Vzrok-učinek.

7. Metoda Težava-rešitev.

8. Tematska metoda.

http://faculty.washington.edu/ezent/impo.htm

Pogovorite se o metodah.

Katere metode bi vi uporabili pri 
organizaciji vaših podatkov?



DODATNO

Za dosego B stopnje:

Varnost v spletnih okoljih

 Zagotavljanje spletne varnosti in zaščite podatkov

 Namestitev zanesljivih programov

 Poznavanje zakonov o avtorskih pravicah in varovanju informacij

Za dosego C stopnje:

E-poslovanje

 Samostojno reševanje tehničnih / programskih problemov

 Vzpostavitev e-poslovanja na varen način in v okolju

 Zaščita osebnih podatkov



TEMA 3: 
Socialni mediji

Pregled

Obstaja veliko spletnih mest za družbena omrežja in vsako 
od njih ima svoja pravila vedenja. V tej temi bomo spoznali 
osnovna pravila vedenja na družbenih platformah.

Razmislili bomo tudi o tem, kakšno osebo upodobim s 
svojimi interakcijami in kako zagotoviti, da bodo naši podatki 
varni in zasebni.

Na koncu bomo poskušali najti načine, kako uporabiti 
družbena omrežja v svojo korist in kako lahko to našemu 
podjetju koristi.



3.1 Družbeni mediji
Družbeni mediji so katero koli digitalno orodje, ki uporabnikom omogoča hitro ustvarjanje in skupno 
rabo vsebine z javnostjo. Družbeni mediji zajemajo široko paleto spletnih mest in aplikacij. Nekateri, 
kot je na primer Twitter, so specializirani za izmenjavo povezav in kratkih napisanih sporočil.

Katere platforme za družbene medije poznate?

Naštejte jih in poskusite določiti njihov glavni cilj.

Kakšna je razlika med družbenimi mediji in forumi? 



3.1 Netiketa
Vsaka družbena platforma ima svoj nabor pravil ravnanja. Vendar je pri interakciji in sodelovanju v spletnem 
življenju treba upoštevati pričakovano vljudnost.

Minimum sprejemljivega spletnega vedenja se imenuje netiketa. Netiketa je sestavljena iz 10 pravil:

1. pravilo: Bodi človek.

2. pravilo: Upoštevaj enake standarde vedenja v spletu, kot jih upoštevaš v resničnem življenju.

3. pravilo: Vedi, kje si v kibernetskem prostoru.

4. pravilo: Spoštuj čas in internetne zmožnosti drugih ljudi.

5. pravilo: Pokaži svoje dobre strani.

6. pravilo: Deli strokovno znanje.

7. pravilo: Pomagaj obdržati ognjene vojne* pod nadzorom.

8. pravilo: Spoštuj zasebnost drugih ljudi.

9. pravilo: Ne zlorabljaj svoje moči.

10. pravilo: Odpuščaj napake drugih.

*flame war; ognjevita izmenjava mnenj ali ognjevita nasprotovanja, ki lahko prerastejo v osebne žalitve ali huje.



3.1.1 1. in 2. pravilo
1. Pravilo: Bodi človek

Pri elektronski komunikaciji, bodisi prek e-pošte, neposrednega sporočanja, razgovora, besedila ali kako drugače, 
vadite zlato pravilo: ravnajte z drugimi tako, kot bi želeli, da drugi ravnajo z vami.

Ne pozabite, da vaše napisane besede berejo resnični ljudje, ki si zaslužijo spoštljivo komunikacijo. Preden pritisnete  
"pošlji" se vprašajte, "Bi se strinjal s tem, če bi to napisal nekdo drug?"

2. Pravilo: Upoštevaj enake standarde vedenja v spletu, kot jih upoštevaš v resničnem življenju

Čeprav lahko trdimo, da se standardi vedenja v virtualnem svetu morda razlikujejo, vsekakor ne bi smeli biti nižji. 
Potrudite se, da ravnate v skladu z zakoni in etičnimi pravili družbe, kadar koli se nahajate v "kibernetskem prostoru". 
Dobro pravilo, ki ga je treba upoštevati, je, da če tega ne bi rekli nekomu v obraz, tega ne smete govoriti/napisati na 
spletu. Dajanje vzdevkov, preklinjanje, izražanje namerno žaljivih mnenj - če tega ne bi izrekli v osebni interakciji, tega 
ne pišite.

In ni samo tisto, kar rečeš, pomembno ampak tudi kako to rečeš. Vse napisano z velikimi črkami se po navadi 
obravnava kot vpitje, medtem ko vse napisano z malimi črkami kaže na pomanjkanje izobrazbe ali samozavesti. 
Uporaba slenga ni vedno primerna. Prav tako pa ne pozabite reči prosim in hvala, kadar je to primerno.



3.1.2 3. in 4. pravilo
3. Pravilo: Vedi, kje si v kibernetskem prostoru

„Netiketa se spreminja od domene do domene." (Shea, 1994) Odvisno od tega, kje se nahajate v virtualnem svetu, je 
isto pisno sporočilo sprejemljivo na enem področju, kjer bi na drugem morda veljalo za neprimerno. Kar pošljete 
prijatelju, morda ni primerno v sporočilu sošolcu ali sodelavcu.

4. Pravilo: Spoštuj čas in internetne zmožnosti drugih ljudi.

Elektronska komunikacija zahteva čas: čas za branje in čas za odziv. Večina ljudi danes živi aktivno življenje, tako kot 
vi, in nimajo časa za branje ali odgovarjanje na neresna e-poštna sporočila ali razprave. Kot komunikator v virtualnem 
svetu ste odgovorni, da zagotovite, da čas, porabljen za branje besed, ne bo zapravljen. Poskrbite, da bo vaše pisno 
sporočilo smiselno in natančno, brez odvečne grafike in prilog, saj bi le-te vzele veliko časa za prenos.



3.1.3 5. in 6. pravilo
5. Pravilo: Pokaži svoje dobre strani.

Ena najboljših stvari v virtualnem svetu je manj obsojanj, povezanih z vašim fizičnim videzom, zvokom glasu ali 
oblačili, ki jih nosite (razen če objavite videoposnetek, na katerem pojete karaoke v klovnski obleki).

Ocenili pa vas bodo glede na kakovost vašega pisanja, zato upoštevajte naslednje nasvete: 

 Vedno preverite črkovanje in slovnico.

 Vedite o čem govorite in to jasno povejte.

 Bodite prijetni in vljudni.

Dobro pravilo, ki ga je treba upoštevati, je, da če nečesa ne bi kazali javnosti, tega ne delite s spletom. Če bi 
zaradi objavljenega imeli težave s svojim šefom, starši, s tem da bi to vaši otroci videli sedaj ali kadarkoli kasneje, 
tega ne objavljajte na splet. Na žalost imamo takih primerov objav že sedaj preveč.

6. Pravilo: Deli strokovno znanje

Internet ponuja svojim uporabnikom številne prednosti; ena je enostavnost izmenjave ali dostopa do informacij, 
dejansko pa je ta zmožnost „izmenjave informacij“ eden od razlogov za ustanovitev interneta. Torej v duhu 
internetnih »očetov ustanoviteljev« delite, kar veste! Ko objavite vprašanje in prejmete inteligentne odgovore, 
rezultate delite z drugimi. Ste strokovnjak za nekaj? Objavite vire in reference o svoji temi. Ste pred kratkim 
razširili svoje znanje o temi, ki bi lahko zanimala druge? Delite tudi to.



3.1.4 7. in 8. pravilo
7. Pravilo: Pomagaj obdržati ognjene vojne pod nadzorom.

Kaj mislimo, ko omenimo „flaming“ in „flame wars“ ali Ognjene vojne? „Flaming je tisto, kar ljudje storijo, kadar 
izrazijo odločno mnenje, ne da bi zadržali čustva.“  (Shea, 1994). Kot primer pomislite na vrste strastnih komentarjev, 
ki bi jih lahko prebrali na športnem blogu. Medtem ko „flaming“ v virtualni komunikaciji ni nujno prepovedan, morajo 
"flame wars", ko si dve ali več oseb medsebojno izmenjujejo jezne objave, biti pod nadzorom ali pa bi lahko bilo 
tovarištvo skupine ogroženo. Ne hranite plamenov; pogasite jih z usmerjanjem razprave nazaj v bolj produktivno 
smer.

8. Pravilo: Spoštuj zasebnost drugih ljudi

Odvisno od tega, kaj berete v virtualnem svetu, naj bo to spletni forum za razprave, Facebook stran ali e-pošta, boste 
lahko morda izpostavljeni nekaterim zasebnim ali osebnim podatkom, s katerimi je treba ravnati izredno previdno. 
Morda nekdo deli kakšno zdravstveno novico o ljubljeni osebi ali razpravlja o situaciji v službi. Kaj mislite, da bi se 
zgodilo, če bi ti podatki „prišli v napačne roke“? 

Zadrega? Ranjena čustva? Izguba službe? Tako kot pričakujete, da bodo drugi spoštovali vašo zasebnost, morate 
spoštovati zasebnost drugih tudi vi. Prepričajte se, da ste dovolj previdni, ko se odločate, če bi pričeli z virtualno 
razpravo ali ne.



3.1.5 9. in 10. pravilo
9. Pravilo: Ne zlorabljaj svoje moči

Tako kot v neposrednih situacijah tudi v kibernetskem prostoru obstajajo ljudje, ki imajo več „moči“ kot drugi. Imajo 
več strokovnega znanja na področju tehnologije ali pa imajo dolgoletne izkušnje na področju določene veščine ali 
predmeta. Mogoče ste vi tisti, ki imate to znanje in moč! Zavedajte pa se, da če imate več znanja in moči kot drugi, to 
še ne dovoljuje izkoriščanja ljudi. Pomislite na prvo pravilo: Bodi človek.

10. Pravilo: Odpuščaj napake drugih

Vsi nimajo enakih izkušenj z delom v virtualnem svetu. In vsi ne poznajo pravil o netiketi. Na neki točki boste videli 
neumno vprašanje, po nepotrebnem prebrali dolg odgovor ali naleteli na napačno črkovane besede; ko se to zgodi, 
vadite prijaznost in odpuščanje, kot bi upali, da bi kdo storil, če bi vi storili isto. To je manjši „prekršek“, ki bi ga morda 
lahko spregledali. Če čutite potrebo po tem, da osebo opozorite na napako, to storite v zasebnem e-poštnem 
sporočilu in ne na javnem forumu.

Adapted from The Core Rules of Netiquette Shea, V. (1994). Core rules of netiquette. Netiquette (Online ed., pp. 32-45). San Francisco: Albion Books.



3.2 Kako varovati svoje osebne podatke

Zaščita vaših osebnih podatkov lahko pomaga zmanjšati tveganje za krajo identitete. Tukaj so štirje glavni načini, kako 
bolj uspešno varovati podatke: vedite s kom delite informacije; shranjujte in razpolagajte s svojimi osebnimi podatki 
varno; zastavite vprašanja, preden se odločite za skupno rabo svojih osebnih podatkov; in vzdržujte ustrezno varnost 
svojih računalnikov in drugih elektronskih naprav.

Obstaja nekaj osnovnih pravil:

 Bodite pozorni na imitatorje.

 Varno razpolagajte z osebnimi podatki.

 Šifrirajte svoje podatke.

 Gesla naj bodo zasebna.

 Ne objavljajte preveč na družbena omrežja.

 Zavarujte svojo EMŠO in davčno številko.

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0272-how-keep-your-personal-information-secure



3. Varovanje naprav
Uporabite varnostno programsko opremo: Namestite protivirusno programsko opremo, protivohunsko programsko 
opremo in požarni zid. Nastavite nastavitve za pogosto posodabljanje teh zaščit. Zaščitite se pred vdori in drugimi 
okužbami, ki lahko ogrozijo vaše računalniške datoteke ali gesla, tako da namestite varnostne popravke za svoj 
operacijski sistem in drugo programsko opremo.

Izogibajte se e-poštam, znotraj katerih se lahko krade vaša gesla in osebne podatke: Ne odpirajte datotek, ne odpirajte 
povezav ali prenašajte programov, ki so vam jih poslali neznanci. Če odprete datoteko nekoga, ki ga ne poznate, bi lahko 
sistem izpostavili računalniškemu virusu ali vohunski programski opremi, ki lahko zajame vaša gesla ali druge podatke, ki 
jih vnesete.

Bodite modri glede Wi-Fi-ja: Preden pošljete osebne podatke prek prenosnika ali pametnega telefona v javno brezžično 
omrežje v kavarni, knjižnici, letališču, hotelu ali drugem javnem kraju, se prepričajte, da bodo vaši podatki zaščiteni. Če 
uporabljate šifrirano spletno mesto, to ščiti samo podatke, ki jih pošljete na to spletno mesto in z njega. Če uporabljate 
varno brezžično omrežje, so vse informacije, ki jih pošljete v tem omrežju, zaščitene.

Zaklenite svoj prenosnik: Finančne podatke hranite na prenosnem računalniku le, kadar je to potrebno. Ne uporabljajte 
funkcije samodejne prijave, ki shrani vaše uporabniško ime in geslo, in se vedno odjavite, ko končate. V primeru, da to 
počnete in bi vaš računalnik bil ukraden, bi tat lažje dostopal do vaših osebnih podatkov.

Preberite pravilnike o zasebnosti: Da, lahko so dolgi in zapleteni, vendar vam povedo, kako spletno mesto ohranja 
natančnost, dostop, varnost in nadzor osebnih podatkov, ki jih zbira; kako uporablja informacije in ali informacije 
posreduje tretjim osebam. Če ne vidite ali ne razumete pravilnika o zasebnosti spletnega mesta, razmislite o poslu 
drugje.



3.4 Kaj lahko moje podjetje pridobi z 
socialnimi mediji?

Socialni mediji pomagajo podjetjem, tako da:

 privabijo stranke, pridobijo povratne informacije strank in si ustvarijo zvestobo strank,

 povečajo njihov doseg na trgu, vključno z mednarodnimi trgi,

 raziskujejo trg in znižajo stroške trženja,

 povečajo prihodek z izgradnjo omrežij strank in z oglaševanjem,

 razvijajo njihovo znamko,

 izmenjujejo ideje, da izboljšajo svoje poslovanje,

 zaposlujejo usposobljeno osebje, na primer prek spletnih mest za zaposlovanje, kot je LinkedIn,

 povečajo obisk spletnega mesta podjetja in izboljšajo njegovo uvrstitev v iskalnikih,

 so podjetja lahko pozorna na svoje tekmece.

Kako lahko vsaka platforma pomaga vašemu podjetju?

Katero platformo bi uporabili za doseganje ciljev svojega poslovanja?

Ste pomislili, kako vas je do sedaj javnost dojemala na družbenih omrežjih?

Kako bi uporabili socialna omrežja za sodelovanje?



TEMA 4: 
Razvoj spletnih strani

Pregled

Spletne strani so tisto, kar sestavlja svetovni splet. V tej temi 
bomo izvedeli, kaj je spletna stran in čemu je namenjena, 
kateri so glavni elementi spletne strani in kaj se počne z 
različnimi elementi strani.

Do konca te lekcije boste imeli idejo, kaj vključiti v svoje 
prihodnje poslovne spletne strani.



4.1 Razvoj spletnih strani 
Spletni razvoj je gradnja in vzdrževanje spletnih strani; to je delo, ki se dogaja v 
zakulisju, z namenom da spletno mesto izgleda odlično, deluje hitro in dobro deluje z 
nemoteno uporabniško izkušnjo. Spletni razvijalci to storijo z uporabo različnih 
kodnih jezikov.

Najprej ločimo, kaj je kaj.

 Spletna stran je dokument, ki se lahko prikaže v spletnem brskalniku, kot so 
Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge ali 
Safari. Pogosto jih imenujemo samo „strani“.

 Spletno mesto je zbirka spletnih strani, ki so združene in običajno povezane na 
različne načine. 

 Spletni strežnik je računalnik, ki gosti spletno mesto na internetu.

 Iskalnik je spletna storitev, ki vam pomaga najti druge spletne strani, kot so 
Google, Bing, Yahoo ali DuckDuckGo. Do iskalnikov lahko običajno dostopate prek 
spletnega brskalnika (neposredno v naslovni vrstici Firefoxa, Chroma itd.) ali prek 
spletne strani (npr. Bing.com ali duckduckgo.com).



4.1.1 Razvoj spletnih strani
Dobro spletno mesto takoj poveča vašo verodostojnost kot zakonito podjetje. Spletna mesta vam omogočajo, da 
naredite zelo močan prvi vtis z dobro zasnovano predstavitvijo podjetja. Spletno mesto vam lahko pomaga 
pokazati vaše strokovno znanje in bolje postaviti vaše podjetje.

 Vzpostavite prisotnost.

 Več oglaševanja za manj denarja.

 Okrepite svojo trenutno 
oglaševalsko akcijo.

 Prihranite čas z odgovori na pogosta 
vprašanja v spletu.

 Izobražujte svoje stranke.

 Pridobite napotnice.

 Ustvarite novo bazo strank.Get 
email.

 Vzpostavite odnos s svojimi 
strankami.

 Zberite kontaktne podatke.

Prednosti spletne strani:

https://www.cleart.com/why-should-i-have-a-website.html



4.2.1 13 delov spletne strani
Vsaka spletna stran je narejena iz različnih delov. Poglejmo, kako se imenuje 13 delov:

1. Logotip 
Prostor z logotipom na spletni strani je običajno prostor za prepoznavanje blagovne znamke 
spletnega mesta. Medtem ko lahko osebni spletni dnevniki in druga spletna mesta, ki jih ne 
vodi blagovna znamka, tukaj vsebujejo samo ime spletnega mesta, je to mesto prvi klic za 
vzpostavitev blagovne znamke na spletnem mestu. Ta slika ali besedilo je pogosto povezano 
z glavno stranjo spletnega mesta, pogosto znano tudi kot „domov”.

2. Glava
Glava je zgornji del spletne strani, ki pogosto vsebuje logotip spletnega mesta in tudi glavni 
meni. Glava je pogosto stalnica spletnega mesta, kjer se lahko glavna vsebina pomika pod 
njim. Glava vsebuje informacije, ki so pomembne za navigacijo po spletnem mestu.

3. Meni
Meniji, ki so pogosto postavljeni na lahko dostopnem mestu na spletni strani, omogočajo 
enostavno krmarjenje po spletnem mestu. Glavni meni je pogosto v glavi ali v zložljivem 
podoknu (zlasti v pogledih spletnih mest na mobilnih telefonih) in omogoča navigacijo po 
straneh spletnega mesta.



4.2.2 13 delov spletne strani
4. Telo
Telo je del spletne strani, ki vsebuje največ besedila oziroma vsebine. Vsebin je več različnih 
vrst. Določene strani vsebujejo točno določeno vsebino. Upodobljena domača stran vsebuje 
primere tovrstnih vsebin na načine, ki bi bili prikazani na domači strani.

5. Poudarjena vsebina
Poudarjena vsebina, ki se pogosto nahaja na domači strani, napoti obiskovalce na dele strani, 
ki se tako spremenijo v cilje spletne strani. Cilji so dejanja in interakcije na spletni strani, ki 
izpolnjujejo namen spletne strani. Primeri teh ciljev so na primer rezervacija leta na spletni 
strani potovalne agencije ali nakup blaga v spletni trgovini.

6. Poziv k dejanju (Call To Action)
Tako imenovani „CTA“-ji so pomembni za usmerjanje obiskovalcev spletnih strani do 
pomembnih informacij, izpolnjevanje ciljev spletnega mesta in krmarjenje po spletnem 
mestu. Lahko so očitni, kot na primer gumbi, ali pa manj vidni, kot je na primer besedilo, ki 
vsebuje povezavo do druge strani, vendar vsi služijo istemu namenu: usmerjanje obiskovalcev 
do informacij, ki jih potrebujejo.



4.2.3 13 delov spletne strani
7. Stranska vrstica
Medtem, ko številna sodobna spletna mesta z ravnimi elementi oblikovanja, vsebino telesa 
uokvirjajo v celotni širini spletnega mesta, so stranske vrstice zelo pogosti elementi spletnega 
mesta, ki niso popolnoma izginili. Stranske vrstice, tako kot meniji, pogosto pomagajo pri 
krmarjenju po spletni strani. Kadar obiskovalec potrebuje veliko informacij, na primer več 
objav v spletnih dnevnikih, naročilo več izdelkov, mu lahko pomaga stranska vrstica. Stranske 
vrstice so pogosto uporabljene za prikaz informacij, vsebujejo „CTA“-je ali pa usmerjajo 
obiskovalce na naslednji korak, v primerih ko preberejo objavo ali dodajo izdelek v košarico 
(na primer).

8. Objave in vsebina
Priročen način, da se uporabnike vpelje v vsebino spletne strani, je ponudba vira vsebine. To, 
kot diaprojekcija priporočenih izdelkov ali v tem primeru najnovejših objav v spletnem 
dnevniku, vzbudi zanimanje obiskovalca in ga vodi do izpolnjevanja ciljev spletnega mesta (v 
primeru lažne spletne strani branje objave v spletnem dnevniku)

9. Notranje povezave
Notranje povezave so uporabne za ustvarjanje idealnega pretoka skozi spletno stran. Na 
primer, povezava vodi uporabnike do strani spletnega dnevnika, kjer lahko pregledajo 
celoten seznam objav v blogu in najdejo nekaj, kar jih zanima, ter učinkovito izpolnijo cilj 
spletnega mesta. Vsebina stranske vrstice in poudarjena vsebina „CTA“-jev sta tudi dve opciji 
za dosego enakega rezultata, s še učinkovitejšim učinkom privlačevanja pozornosti.



4.2.4 13 delov spletne strani
10. Obrazci
Obrazci so idealen način zbiranja informacij od vaših obiskovalcev. Obrazci za stike so zelo 
pogosti in si prizadevajo vsaj za to, da bi dobili ime in sredstvo za stik z obiskovalci. Prijavni 
obrazci, prijavnice, obrazci z informacijami o pošiljanju in podobno so drugi primeri uporabe 
obrazcev na spletnih mestih. Obrazci so preprost in intuitiven način, kako lahko obiskovalci, 
ne glede na stopnjo tehnološkega ozadja, dobijo pravilne informacije.

11. Gumbi
Tako kot „CTA“-ji, pozovejo k dokončanju interakcije, kot je obrazec, ali preprosto povezava 
do drugega dela spletne strani (meniji to pogosto uporabljajo), so priročni interaktivni deli 
spletne strani, ki spodbujajo sodelovanje. Edinstven slog teh delov spletnega mesta je lahko 
koristen pri oblikovanju blagovne znamke, poudarjanju „CTA“ in usmerjanju pogleda 
obiskovalca na določen podatek.

12. Noga
Noga zaokroži oziroma zaključi spletno stran. Noga običajno vsebuje pomembne povezave 
na spletnem mestu ali včasih povezave do vseh strani spletnega mesta. Izjava o avtorskih 
pravicah in datum sta pogosta za zaščito podatkov na vašem spletnem mestu in obveščanje 
obiskovalcev, kdaj je bilo vaše spletno mesto nazadnje posodobljeno. Vse druge ustrezne 
informacije - morda mini kontaktni obrazec, CTA, drsna galerija fotografij ali katere koli druge 
stalne informacije, ki bi jih radi prikazali na koncu vsake strani - so v nogi.



4.2.5 13 delov spletne strani
13. Povezave do socialnih medijev
Povezave do socialnih medijev so priljubljen dodatek spletnim stranem. Medtem ko primer 
prikazuje povezave v nogi, so povezave do družabnih omrežij lahko prikazane na katerem koli 
delu spletnega mesta. Če je obiskovalcu stran všeč, želi prejeti podatke o posodobitvi vašega 
spletnega mesta preko socialnih medijev, ali pa preprosto raje stopi v stik s pomočjo socialnih 
medijev, bodo te povezave tako spodbudile nadaljnje sodelovanje s spletnim mestom.

Kot smo govorili v prejšnji temi, je prisotnost v socialnih medijih skoraj nujna za ustvarjanje in 
vzdrževanje blagovne znamke na spletu in je v veliko pomoč pri sodelovanju s spletnim 
občinstvom.

Poiščite primere najboljših in najslabših spletnih strani.



4.3.1 Spletna trgovina
Zdaj, ko vemo, kako mora izgledati osnovno spletno mesto, si oglejmo 8 bistvenih komponent za izdelavo 
spletne trgovine:

1. Prepoznaven logotip podjetja na spletni strani
Privlačen, svetel logotip, je tisto kar primami kupca v nakup izdelkov katerekoli znamke ali spletne strani. 
Logotip bi moral biti prepoznaven med preostalimi logotipi, je simbol zaupanja podjetja ali organizacije, naredi 
podjetje prepoznavno, veliko znamk je prepoznanih s pomočjo slike logotipa. Logotip naj bi odražal ideje in 
izdelke podjetja.

2. Promocije in ponudbe
Večina kupcev išče ponudbe in promocije, ki so objavljene na spletnem mestu. Če želite pritegniti pozornost 
stranke, naj bodo promocije in ponudbe prikazane na domači strani. V primeru, da strankam nič ne deluje 
atraktivno, je stran neuporabna za stranke. Ponudbe privabljajo tudi stranke in vam pomagajo povečati prodajo 
in prihodek. Krmarjenje po strani mora biti enostavno, prav tako mora biti na voljo hitro iskanje izdelka.

3. Izdelki z blagovno znamko na vrhu
Nekateri ljudje kupujejo samo izdelke znanih blagovnih znamk. Torej mora biti razvoj spletne strani e-trgovine  
zasnovan tako, da so izdelki z blagovno znamko prikazani na vrhu. Izdelki z blagovno znamko z najboljšo 
ponudbo omogočajo kupcu, da gre skozi nabor izdelkov in opravi nakup. Naslednje izdelke z blagovno znamko 
se lahko postavi za njimi.



4.3.2 Spletna trgovina
4. Prijava in nakupovalna košarica
Če želite razviti spletno trgovino, morate imeti na spletnem mestu možnost prijave in košarice. Funkcije, kot sta prijava 
in nakupovalni voziček, morajo biti enostavni za lažji dostop. Redne stranke lahko dobijo uporabniško ime in geslo za 
shranjevanje svojih prejšnjih naročil, prav tako jim je na voljo pregled izdelkov. Funkcija iskalnega polja omogoča kupcu, 
da poišče določen izdelek in neposredno preide na lastnosti izdelka. Ikone za prijavo, iskanje in košarico lahko 
postavite eno ob drugo, tako da lahko stranke bolje raziskujejo vaše spletno mesto. Prijava na ekskluzivna glasila 
omogoča da se stranka naroči in si ogleda priljubljena glasila.

5. Prikaz razpoložljivih možnosti plačila
Večina spletnih nakupov ima možnost spletnih plačil. Spletna plačila so zdaj varna in strankam olajšajo nakup. Jasno 
morate navesti način plačila, ki ga sprejemate. Vse spletne trgovine ne sprejemajo vseh kartic. 
Nekatere spletne trgovine sprejemajo mednarodne kartice, medtem ko jih druge ne. Seznam kartic, ki jih sprejmete, 
prikažite v nogi spletnega mesta ali na strani za plačilo. Kupec se po ogledu ikon na spletnem mestu lahko dobro 
pripravi na možnosti plačila.

6. Povezave do socialnih medijev
Večina ljudi brska po socialnih medijih spletnih trgovin, saj tam pridobijo mnenja drugih uporabnikov, kar jim doprinese 
več znanja o podjetju in izdelkih. S prikazom družabnih povezav na vašem spletnem mestu lahko kupec enostavno 
pride do povezav do družabnih omrežij, kot so Facebook, Twitter in drugih spletnih mest. Socialni mediji so lahko 
uporabni za dodatno promocijo, tam pa lahko lastniki spletnih trgovin povprašajo za mnenje kupcev o izdelkih, ki jih 
prodajajo. Promocijske dejavnosti lahko izvajajo tudi na Facebooku in jih pošljejo novim ali rednim strankam.



4.3.3 Spletna trgovina
7. Telefonske številke in možnosti spletnega klepeta
Telefonska številka podjetja mora biti prikazana na spletnem mestu, kar stranki pomaga, da stopi v stik s podjetjem v 
primeru neprijetnosti v zvezi s spletnim mestom ali komplikacijah pri dostavi izdelkov. Najbolje je imeti 24-urno linijo 
za odgovore na pred-prodajna in poprodajna vprašanja strank. Druga opcija je spletni klepetalnik, kjer se lahko s 
stranko pogovorite v živo in odpravite dvome strank ter odgovorite na morebitna vprašanja. 

8. Oznake zaupanja pri plačilih
Kar zadeva spletno nakupovanje, se vsa plačila izvedejo preko spletnih transakcij. Kupcu morajo spletne trgovine zato 
zagotoviti, da so transakcije varne pred radovednimi očmi. Akreditacijska potrdila, kot so Network Solutions, McAfee
in druga zaupanja vredna podjetja, bodo strankam med plačili dali občutek varnosti. 

Spletno mesto za e-trgovino je treba razviti zelo previdno z vsemi zgoraj navedenimi funkcijami. Na 
podlagi zahteve lastnika spletnega mesta bi lahko dodali še druge funkcije.



4.4 Kako izbrati programsko opremo
Ker smo pri spletnem oblikovanju novi, vas verjetno zanima, katera programska oprema za spletno oblikovanje je 
vredna naložbe. Izbira odličnega orodja za spletno oblikovanje je odvisna od njegove funkcionalnosti in namena. Ne 
obstaja najboljša rešitev  - vse v enem. Glede na vaš cilj boste morda morali uporabiti več kot eno programsko opremo 
za oblikovanje, da boste dosegli želeni rezultat.

Navajamo najboljšo programsko oprema za spletno oblikovanje v letu 2020:
• Adobe Dreamweaver CC.
• Wix.
• Wordpress.
• Weebly.
• Webflow.

Več o njih si lahko preberete tukaj: https://websitesetup.org/web-design-software/

Na koncu se boste odločili sami, katerega izbrati in uporabiti za svoje potrebe.

Spletna stran, kjer lahko preberete več o zgoraj navedenih programih in jih preizkusite: 
https://websitesetup.org/web-design-software/

https://websitesetup.org/web-design-software/
https://websitesetup.org/web-design-software/


DODATNO

Za dosego B stopnje:

Nastavitev osnovnih spletnih strani

 Zakoni o avtorskih pravicah

 Varstvo osebnih podatkov

 Zakoni o elektronski komunikaciji

 Oblikovanje spletne strani

Za dosego C stopnje:

Napredno oblikovanje spletnih strani

Oblikovanje in možnosti spletnih strani

Vzpostavitev e-poslovanja / e-trgovine

Ključne besede in uporaba iskalnikov



TEMA 5: 
Grafično in video 

oblikovanje

PREGLED
V lekcijah o spletnih mestih in spletnih trgovinah smo že 
lahko začutili pomen logotipa. Logotip je le eden od delov 
vizualne identitete.

V tej temi se bomo dotaknili zapletenosti grafičnega 
oblikovanja in se naučili, kaj je potrebno za razvoj blagovne 
znamke.



5. Kaj je vizualna identiteta?
Vsako podjetje ima svojo zgodbo. Ustvarjanje, upravljanje, dejavnost: vse je narejeno z razlogom. Če želite zgodbo 
povedati in jo sporočiti, mora podjetje najprej razviti lastno identiteto. Kulturna podjetja, imenovana tudi 
„korporativna kultura“, je prvi korak. Ureja položaj, delovanje in strategije organizacije ter vpliva na odločitve. Drugi 
korak je vizualna identiteta, ki dodaja več globine in ljudem daje nekaj, po čemer se lahko podjetja spomnijo. 

Vizualna identiteta so vse podobe in grafični podatki, ki izražajo, kaj je 
blagovna znamka, in jo razlikujejo od vseh drugih. Z drugimi besedami, 
opisuje vse, kar lahko kupci fizično vidijo, od logotipa do opreme 
trgovine.

Kaj je blagovna znamka? Razpravljajte.



5.1 Elementi vizualne identitete
Blagovna / vizualna identiteta je skupek značilnosti, ki opredeljujejo videz in občutek blagovne znamke.

Vsebuje naslednje elemente:

Logotip.

Barve.

Tipografija.

Fotografija.

Vizualna identiteta je tisto, zaradi česar so izdelki ali storitve podjetja edinstveni in prepoznavni med 
konkurenti.

Skozi skrbno razvit in skladen dizajn občinstvo blagovno znamko poveže s ponudbo in njenimi vrednotami. 
To je prva interakcija podjetja s potrošnikom, zato je pomembno, da ustvari pozitiven in trajen prvi vtis.



5.1.1 Elementi vizualne identitete
1. Logotip
Logotip je vizualna predstavitev blagovne znamke in grafični simbol vašega podjetja in njegove identitete. Logotip 
znamke mora biti sestavljen iz podob, ki so nepozabne in se vtisnejo v misli tistih, ki ga vidijo. Prav tako mora 
predstavljati, kaj počne vaše podjetje.
To je ena od komponent vizualne identitete, ki se lahko razvija z rastjo vašega podjetja in lahko vsebuje barve, pisavo in 
elemente grafičnega oblike blagovne znamke. Vlaganje časa in denarja v oblikovanje logotipov zagotavlja 
profesionalno vizualno prisotnost, ki daje vizualno doslednost in skladnost vašega podjetja na vseh platformah. Odličen 
logotip definira podjetje na prepoznaven in nepozaben način v mislih tistih, ki ga gledajo.



5.1.2 Elementi vizualne identitete
2. Barvna paleta
Za do 90% potrošnikov ima barva blagovne znamke ključno vlogo pri odločanju o nakupu. Barvna paleta mora 
ustrezati čustvom in sporočilu, ki ga želi sporočiti blagovna znamka - finančna podjetja lahko vključujejo zeleno in 
zlato, medtem ko so srebrna, črna in zlata primerne za blagovne znamke, ki prodajajo luksuzne izdelke. Pri izdelavi 
barve blagovne znamke je priporočljivo, da podjetja začnejo samo z eno barvo in uporabljajo podobne obsege te 
barve, tako da je vsebina videti skladna za različne namene in platforme.
Barva ima kot element vizualne identitete naslednje vloge in prednosti:
 Razlikuje vaše podjetje: Oglejte si logotipe konkurentov in barve, ki jih uporabljajo, saj so to običajno 

osnovne barve znamke. Dobro premislite, kako lahko spremenite svoje barve, da bo vaša paleta izstopala. 
Tudi diferencirana barva lahko pritegne pozornost in preseka vizualni nered.

 Identificira vaše podjetje: Barva je lahko zelo povezana z vašim podjetjem. Po eni od raziskav barva poveča 
prepoznavnost blagovne znamke do 80%.

 Vašemu podjetju daje tako psihološko kot strateško podporo: Barve vplivajo na razpoloženje in odnos ljudi 
ter imajo čustvene posledice. Barve blagovnih znamk lahko vplivajo na nakupno vedenje ljudi, čeprav se 
različne kulture različno odzivajo na iste barve, zato bo vaše barve morda treba prilagoditi za nekatere trge. 
Vendar večina poslovnih storitev ni refleksivna in je izbira barv bolj strateško vprašanje v svetu blagovne 
znamke. Morda bi bilo bolje izbrati barvo, ki močno razlikuje vašo blagovno znamko od drugih, kot pa iskati 
njene čustvene in simbolne lastnosti.



5.1.3 Elementi vizualne identitete
3. Pisave in tipografija
Pisava in razporeditev besedila vplivata na vizualno identiteto vaše blagovne 
znamke in na način, kako vpliva na potrošnike. Najbolj znane blagovne 
znamke po navadi ohranjajo svojo tipografijo preprosto, upoštevajo pa tudi 
čustva in osebnost, ki jih prenaša vsaka pisava. Stil tipografije, teža črte, 
ukrivljenosti in razmiki odražajo in opredeljujejo osebnost znamke. Imena 
blagovnih znamk, napisana z velikimi črkami v sans serif* pisavah, bodo 
omogočila drugačen vizualni občutek kot imena zapisana z malimi črkami 
serif pisav ali  tipografiji script*.

Poleg tega so pisave sans serif, obkrožene z belim prostorom in čistimi 
ilustracijami, videti bolj nadstandardno, moderno in minimalistično. 
Združevanje serifnih pisav z vizualnimi elementi, ki so enako tradicionalnega 
videza, lahko na koncu izgleda preveč okorelo in brez karakterja. V obeh 
primerih bi morala biti čustva, ki jih poskušate vzbuditi s svojimi barvami, 
usklajena s slogom tipografije.

*serif - zaključek pisave
*script - rokopisna pisava



5.1.4 Elementi vizualne identitete
4. Fotografija in posnetki
Fotografija blagovne znamke je skupek slik, ki predstavljajo vaše podjetje in predstavljajo še en element 
njegove vizualne identitete.
Fotografija se mora ujemati z ostalo identiteto vaše blagovne znamke, njenimi barvami, logotipi in sporočili. 
Fotografija blagovne znamke lahko vključuje fotografije izdelkov vašega podjetja, vaše ekipe, delovnega 
prostora in drugih stvari, pomembnih za vaše podjetje.
Fotografija ponuja naslednje prednosti vašemu podjetju:
 Zaradi nje se stranke lažje povežejo z blagovno znamko: Vizualna predstavitev sebe, svojih zaposlenih in 

vašega poslovnega prostora povečuje verjetnost potrošnikov, da se povežejo z vami ter se navežejo na 
vaše podjetje, ko vidijo obraz vašega podjetja. 

 Optimizira prvi vtis: Ljudje potrebujejo le 50 milisekund, da ustvarijo prvi vtis, zato mora fotografija, ki jo 
uporabljate v identiteti svoje blagovne znamke, prispevati k pozitivnim vtisom in to hitro. Kakovostna, 
profesionalna fotografija zajame potencialne stranke, saj bodo razumele, da je vaše podjetje zelo 
podrobno naravnano, dosledno in ima smisel za estetiko.

 Izboljša angažiranost: Kar 65% vodstvenih delavcev pravi, da so fotografija in drugi vizualni elementi, kot 
so ilustracije in videoposnetki, ključni za sporočanje zgodbe vaše blagovne znamke. Objave na 
Facebooku s slikami prispevajo 87% vseh dejavnosti na straneh blagovnih znamk. Objave na Twitterju s 
slikami prejmejo 150% več ponovnih „tvitov“, kot tiste brez slik, prav tako je s članki, saj tisti z slikami na 
75-100 besed dosežejo dvakrat več delitev na socialnih medijih kot tisti z manj slik.



5.2 Najboljša brezplačna programska oprema 
za grafično oblikovanje

Če želite oblikovati svojo vizualno identiteto, seveda obstajajo profesionalni programi grafičnega 
oblikovanja, ki pa vas bodo veliko stali. Če se nameravate ukvarjati z grafičnim oblikovanjem, potem je 
seveda smiselno vlagati v takšno programsko opremo, če pa to potrebujete samo za namene oblikovanja 
svoje blagovne znamke, potem je tukaj 10 najboljših in najlažjih aplikacij za brezplačno uporabo :

1. Vectr
2. Inkscape
3. Gravit Designer
4. Canva
5. GIMP
6. Easelly
7. SVG-Edit
8. Daz 3D
9. Blender
10. Krita

https://fixthephoto.com/best-free-graphic-design-software.html



5.3 Najpomembnejši koraki pri oblikovanju 
logotipa

Morda se sprašujete: Kako lahko oblikujem svoj logotip? Koraki, ki jih morate upoštevati, so:
1. Razumite, zakaj potrebujete logotip.
2. Določite identiteto svoje blagovne znamke.
3. Poiščite navdih za svoj dizajn.
4. Preverite konkurenco.
5. Izberite svoj stil oblikovanja.
6. Najdite pravo vrsto logotipa.
7. Bodite pozorni na barvo.
8. Izberite pravo tipografijo.
9. Komunicirajte s svojim oblikovalcem.
10. Ocenite možnosti vašega logotipa.
11. Česa ne komunicirate s svojim logotipom.
12. Integrirajte svoj logotip v blagovno znamko.

https://99designs.com/blog/logo-branding/how-to-design-logo/



5.4 Pomen poznavanja psihologije barv v 
grafičnem oblikovanju
Zakaj je barva pomembna? Ne glede na to, ali se ukvarjate z logotipom, oglasom, oglaševalsko akcijo za blagovno 
znamko ali preprosto vizitko, so izbrane barve enako pomembne kot informacije, ki jih vključite. Pri oblikovanju je 
ključnega pomena razumevanje vpliva barv na povprečnega potrošnika.
Barva v oblikovanju je zelo subjektivna. Kar pri eni osebi vzbudi eno reakcijo, lahko pri drugi povzroči popolnoma 
drugačno reakcijo. Včasih je to posledica osebnih želja, drugič pa zaradi kulturnega ozadja. Teorija barv je znanost 
zase. Nekateri ljudje gradijo svojo kariero pri proučevanju, kako barve vplivajo na različne ljudi, bodisi posamezno 
bodisi kot skupino. In tega je veliko. Nekaj tako preprostega, kot je spreminjanje natančnega odtenka ali 
nasičenosti barve, lahko vzbudi povsem drugačen občutek. Kulturne razlike pomenijo, da lahko nekaj, kar je v eni 
državi srečno in vznemirljivo, v drugi depresivno.
Barva je močno orodje v grafičnem oblikovanju. Uporablja se lahko za pritegnitev pozornosti, organiziranje 
vsebine, poudarjanje elementov, vzbujanje čustev in pomaga pri tem, da je oblikovanje videti estetsko. Katere 
barve uporabiti? Za pravilno izbiro barv in barvnih kombinacij je pomembno, da grafični oblikovalec razume vsaj 
osnovno teorijo barv.

https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-in-graphic-design.html

Teorija barv je preučevanje barv v umetnosti in oblikovanju ter njunih medsebojnih odnosov in 
načel, ki se uporabljajo za ustvarjanje harmoničnih barvnih shem.



5.4.1 Zaznavanje pomena barv
Črna
Črna je barva avtoritete in moči. V modi je popularna, saj daje tanjši videz. Je stilska in brezčasna barva, prav tako 
pa kaže podreditev. Duhovniki nosijo črno barvo, kar pomeni podrejanje Bogu. Nekateri modni strokovnjaki 
pravijo, da ženska v črni barvi pomeni podrejanje moškim. Črne obleke so lahko tudi premočne ali pa uporabnika 
naredijo oddaljenega ali zlobnega. Zlobniki, kot je Drakula, pogosto nosijo črno barvo.

Bela
Neveste nosijo belo, saj simbolizira nedolžnost in čistost. Bela odbija svetlobo in velja za poletno barvo. Bela je 
priljubljena pri dekoriranju in modi, ker je lahka, nevtralna in paše k vsemu. Vendar bela barva zlahka prikaže 
umazanijo in jo je zato težje vzdrževati in ohranjati čisto, kot druge barve. Zdravniki in medicinske sestre nosijo 
belo barvo, kar kaže na sterilnost.

Rdeča
Najbolj čustveno intenzivna barva, rdeča, spodbuja hitrejši srčni utrip in dihanje. Je barva ljubezni. Rdeča oblačila 
so opazna, v njih človek zgleda težji kot sicer je. Ker je ekstremne barve, rdeča oblačila ljudem morda ne bodo 
pomagala pri pogajanjih ali spopadih. Rdeči avtomobili so priljubljene tarče tatov. Pri dekoriranju se rdeča barva 
običajno uporablja kot naglas. Dekoraterji pravijo, da mora biti rdeče pohištvo popolno, saj bo pritegnilo 
pozornost. Najbolj romantična barva, roza, je bolj pomirjajoča. Športne ekipe včasih slačilnice, ki jih uporabljajo 
nasprotne ekipe, pobarvajo v živo rožnato, tako da bi njihovi nasprotniki izgubili energijo.



5.4.2 Zaznavanje pomena barv
Modra
Modra je barva neba in oceana ter je ena izmed najbolj priljubljenih barv. Je nasprotje rdeči barvi. Mirna modra barva 
povzroča proizvajanje pomirjujočih kemikalij, zato se pogosto uporablja v spalnicah. Modra je lahko tudi hladna in 
depresivna. Modni svetovalci na razgovorih za službo priporočajo nošenje modre barve, ker simbolizira zvestobo. 
Ljudje so bolj produktivni v modrih sobah. Študije so pokazale, da so dvigovalci uteži sposobni dvigniti večje uteži v 
fitnesih modrih barv.

Zelena
Trenutno najbolj uporabljena barva za okrasitev je zelena, ki predstavlja naravo. Je najlažja barva za oči in lahko 
izboljša vid. Je pomirjujoča in osvežujoča. Ljudje, ki se pripravljajo na nastop na televiziji, običajno sedijo v tako 
imenovanih zelenih sobah, saj jih to sprošča. Tudi bolnice običajno uporabljajo zelene barve, saj to sprošča paciente. 
Neveste so v srednjem veku nosile zeleno barvo, ki je simbolizirala plodnost. Temno zelena je moška, konzervativna in 
pomeni bogastvo. Šivilje pa pogosto zavrnejo uporabo zelenih niti na predvečer modne revije, ker se bojijo, da bo 
prinesla slabo srečo.

Rumena
Vesela, sončna rumena privablja pozornost. Čeprav bi naj bila optimistična barva, ljudje najpogosteje izgubijo živce v 
rumenih sobah, prav tako bi naj otroci jokali bolj v sobah obarvanih v rumeno. To je najtežja barva, ki jo oko sprejme, 
zato je ne smemo pretirano uporabljati. Rumena poveča koncentracijo, zato jo uporabljamo za zakonske blazinice. 
Prav tako pospešuje metabolizem.



5.4.3 Zaznavanje pomena barv
Vijolična
Kraljevska barva, ki kaže na pomembnost, bogastvo in sofisticiranost. Je tudi ženstvena in romantična. Zaradi 
redkosti v naravi, se lahko vijolična barva zdi tudi umetna.

Rjava
Trdna, zanesljiva rjava je barva zemlje in je v naravi zelo pogosta. Svetlo rjava pomeni pristnost, temno rjava pa je 
kot les ali usnje. Rjava je lahko tudi žalostna. Moški običajno pravijo, da je to ena izmed njihovih najljubših barv.

https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-in-graphic-design.html

Ali se strinjate s temi definicijami barv? Kaj posamezne barve pomenijo v vaši kulturi?
Katera barva bi bila najbolj primerna za logotip vašega podjetja? Zakaj?



DODATNO

Za dosego B stopnje:

Vizualna identiteta

Oblikovanje logotipa

Oblikovanje vizualne identitete in promocijskega materiala

Uporaba vizualne identitete

Zakon o avtorskih pravicah in zaščita elementov vizualne identitete

Za dosego C stopnje:

Video oblikovanje

Ustvarjanje promocijskih videov

Objava videov na različnih platformah

Uporaba videov

Zaščita video posnetkov



TOPIC 6: 
Računalniški marketing 

Pregled
Računalniški marketing je proces za promoviranje podjetja 
ali blagovne znamke in njihovih produktov ter storitev s 
pomočjo uporabe internetnih orodij, ki pomagajo pri 
usmerjanju prometa, potencialnih strank in prodaje.

Obstaja veliko vidikov in platform, s katerimi bi lahko 
promovirali svojo blagovno znamko, v tej lekciji pa bomo 
razmislili, katere so najboljše za naše namene.



6. Računalniški marketing
Najprej si oglejmo nekatere možne tržne poti:

Trženje z iskalniki
Z iskalniki ravnajte kot s svojimi strankami in jim dajte, kar želijo - želijo prikazati 
najboljše, najpomembnejše strani za katero koli iskalno poizvedbo. Trženje z 
iskalnimi mehanizmi (SEM) je oblika spletnega trženja, ki vključuje promocijo 
spletnih strani s povečanjem njihove prepoznavnosti na straneh z rezultati 
iskalnikov (SERPih) z optimizacijo in oglaševanjem.
Večina ljudi bo našla vašo stran zaradi seznamov v iskalnikih. Orodja kot sta 
Wordtracker in KeywordDiscovery vam lahko pokažejo točne besedne zveze, ki jih 
ljudje iščejo.

Optimizacija spletnih strani (SEO) je postopek, s katerim spletne strani postanejo 
privlačne za iskalnike, s tem se tudi vaše strani uvrstijo med ključne pojme.

http://kotelnikov.biz/coach/marketing_ict_powered.html

SEM – Search Engine Marketing
SERP – Search Engine Results Pages
SEO – Search Engine Opritimization



6.1.1 10 nasvetov za optimizacijo spletnih 
strani (SEO)

1. Optimizirajte svoje spletno mesto in posamezne strani za ciljno skupino, ne za iskalnike.
2. Uporabite osnove učinkovite optimizacije iskalnikov na vsaki posamezni strani.
3. Za vsako stran izberite ustrezne ključne besede ali besedne zveze.
4. Vsaki strani dajte ustrezen NASLOV, ki vsaj enkrat vključuje ključno besedo ali besedno zvezo.
5. Ključne besede ali besedne zveze, ki ste jih izbrali, vnesite v naslovno oznako strani, metaopis in meta 

ključne besede.
6. Poskrbite, da se bodo izbrane ključne besede v celotni vsebini strani premišljeno ponavljale.
7. Čim bolj jasno in opisno označite svoje notranje besedilne povezave in slike s povezavami.
8. Napišite prepričljive kopije za ključne strani vašega spletnega mesta na podlagi izbranih ključnih besednih 

zvez in potreb vašega ciljnega trga, da bodo iskalniki lahko razumeli, kako razvrstiti vaše spletno mesto. 
9. Navdihujte organske vhodne povezave z objavo edinstvenih in zelo dragocenih informacij, ki bi jih druga 

spletna mesta rada delila z obiskovalci.
10. Na podlagi raziskav ključnih besed oblikujte in razvrstite arhitekturo in navigacijo vaše spletne strani.



6.1.2 10 nasvetov za marketing socialnih 
medijev (SMM)

1. Pripravite svoje marketinško gradivo tako, da bo branje ali pogovor o vaši znamki zabavno, fascinantno in vredno omembe. Navdihujte se 
nad uspešnimi marketinškimi strategijami vaših konkurentov in drugih odličnih tržnikov v družabnih omrežjih, vendar jih ne posnemajte ─
bodite svoj edinstveni kreativni jaz.

2. Priskrbite za ljudi z zanimivo vsebino, ne samo promocijsko. → Ustvarite privlačne naslove z uporabo formule Motives-Flash-Bait (MFB).
3. Bodite dosledni s svojim glavnim marketinškim sporočilom, a vsebino popestrite, premešajte, ustvarite koktajl z družabno vsebino, da 

dosežete več prometa, angažiranosti in konverzij iz svojih družbenih kanalov.
4. Vključite ljudi, ustvarite resnično skupnost. Komunicirajte s svojimi sledilci in oboževalci.
5. PREPRIČAJTE svoje bralce, da IZSTOPAJO iz konkurence. Oblikujte svoje vsebine in marketinške dejavnosti tako, da bodo ljudje imeli 

priložnost govoriti o vašem izdelku ali storitvi.
6. Pokažite, da ste dostopni, tako da ljudem omogočite, da postavljajo vprašanja in izrazijo pomisleke.
7. Obravnavajte vprašanja na profesionalen način. Ko komentirate objave drugih, bodite kratki in natančni. 
8. Ne trudite se biti zvezda, trudi se biti sonce! Pomagajte drugim uspeti in uspevati - skoraj vsak vaš oboževalec je predvsem „njegov“ velik 

oboževalec. 
9. Oblikujte mnenjske voditelje in jih prepričajte v delitev informacij o vaših izdelkih ali storitvah drugim in njihovim skupnostim.
10. Ne pozabite, da so družbeni mediji najprej družbeni. Ne uporabljajte platform socialnih medijev, da bi kaj težko prodali. Opustite miselnost 

„push“, saj je to najhitrejši način, da postanete neljubljeni, ne-spremljani in nezaupljivi.

MFB formula
MOTIVES (Motivi) Ugotovite, kaj motivira vašo ciljno skupino in spremeni njihovo obnašanje v takšno, kot ga vi potrebujete.
FLASH (Trenutek) Določite glavno značilnost svoje inovacije - najbolj prepoznavno, dragoceno in diferencirano korist uporabnika, ki jo želite poudariti.
BAIT (Vaba) Povzročite radovednost bralcev - napišite privlačen stavek, zaradi katerega bodo želeli prebrati članek. Izbirno: dodajte elemente napetosti, da ustvarite
občutek pričakovanja in močan občutek, da želijo odkriti, kaj je znotraj naslova.



6.1.3 10 nasvetov za vsebinsko trženje
1. Razvijte najprej strategijo tržne interakcije in nato akcijski načrt za vsebinsko trženje. Razumeti morate, da vsebinsko trženje

ne temelji na statičnih načrtih, ampak se bo razvijalo in spreminjalo.
2. Ustanovite gibčno skupino za trženje vsebin; poiščite druge miselne vodje v svojem podjetju in jih vgradite v svoj načrt 

vsebine.
3. Manj je več. Ne pozabite, da manj vsebine pogosto pomeni večji vpliv. Potrošniki imajo raje poenostavljena tržna sporočila 

namesto poglobljenih sporočil.
4. Formatirajte svojo vsebino za enostavno posnemanje. Namesto opisnih oznak uporabite smiselne naslove. Uporabite tudi 

navigacijske pripomočke in označene in / ali oštevilčene sezname. V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem kontekstu 
in prekomerno komuniciranem svetu ljudje ne berejo več. Posnemajo. Če vaše vsebine ni mogoče posneti, verjetno ne boste 
dosegli ciljne skupine.

5. Vsebina, ki vsebuje slikovni material je pomembna, saj veliko ljudi vizualnega tipa (ker se veliko ljudi umešča v tip vizualno 
učečih), zavežite se pametnejši uporabi slik v vsebini.

6. Pripovedovanje zgodb je preverjen način za pritegovanje bralcev. Povejte vznemirljive in zanimive zgodbe. Vključite vrednosti 
vašega ciljnega občinstva. Ustvarite → privlačne naslove – saj ti lahko privabijo veliko bralcev, kot čarovnija.

7. Pišite o nečem nenavadnem in vrednem pogovora.
8. Bodite neformalni, pogovorite se. Uporabite aktivne glagole.
9. Naj bo vaše občinstvo videti in naj se počuti odlično. Ustvarite sobo za bralce, ki bodo dali zanimive komentarje in se 

promovirali.
10. Povabite in analizirajte povratne informacije in s tem zagotovite, da bo objavljenih več vsebin okoli tem, ki najbolj vplivajo na 

vaše spletne obiskovalce.



6.1.4 Partnerski marketing
Partnerski marketing je vrsta spletnega trženja, ki temelji na uspešnosti, pri katerem podjetje nagradi eno ali več partnerjev za vsakega 
obiskovalca ali kupca, ki ga pripeljejo njihova lastna prizadevanja trženja. Najpogostejše vrste partnerskih programov vključujejo plačilo 
na klik, plačilo na kupca in plačilo na prodajo. Zaposlite spletne skrbnike, da pasice ali gumbe postavijo na spletno mesto v zameno za 
referenčno provizijo ali provizijo od prodaje, ko kupec klikne partnersko povezavo, da pride na vaše spletno mesto za nakup ali izpolni 
obrazec za stik.
Partnerski marketing je še posebej primeren za mala podjetja, saj plačate šele po dostavi rezultatov. Pridruženim partnerjem plačate 
referenčno provizijo za vsako potencialno stranko ali prodajo, ki jo ustvarijo. 
Če želite, da bo vaš partnerski program uspešen, določite tržno nišo, poiščite nišne partnerje in jim zagotovite odlične promocijske 
materiale. Olajšajte jim odločitev s tem, da omogočite čim bolj preprosto trženje vaših izdelkov ali storitev.

Nekateri priljubljeni partnerski programi: 
1. Google Affiliate Network je omrežje s plačilom za akcijo, ki oglaševalcem pomaga povečati število spletnih konverzij na podlagi 

uspešnosti in založnikom omogoča, da nekaj zaslužijo s povezanimi oglasi. Google Affiliate Network svojim partnerjem plačuje 
provizije za spodbujanje konverzij (prodaje ali potencialnih strank). Za objavo oglasov na spletnem mestu ali spletnem dnevniku 
partnerja in omogočanje plačil partnerjem pa potrebuje račun Google AdSense.

2. Linkshare je velika partnerska mreža z več kot 10 milijoni partnerjev. LinkShare ponuja več kot 2.500 partnerskih programov in 
ponuja možnost izbire, ali naj vam upravljajo vse vidike vašega partnerskega kanala ali raje upravljate svoj program z različnimi 
storitvenimi in podpornimi možnostmi podjetja.

3. Commission Junction ponuja storitve partnerstev, medijev in sledenja ter za vaše partnerske odnose nudi možnost samoupravljanja 
ali upravljanja s podjetjem. Ob rednem pridružitvenem programu s plačilom za akcijo podjetje ponuja tudi priročen program 
PayPerCall.

4. Amazon Associates je eden največjih in najrazličnejših partnerskih programov s plačilom na prodajo. Amazon.com ponuja tako 
široko paleto izdelkov, da se bo zagotovo našlo nekaj, kar ustreza vaši niši za zaslužek na vašem spletnem mestu ali blogu.



6.1.5 E-poštno trženje
Najprej se pogovorimo o opredeljenem trženju po e-pošti. E-poštno trženje je strategija, ki uporablja e-pošto za negovanje potencialnih strank, 
preden jih pretvori v stranke.
Proces se običajno začne na spletni strani, kjer se lahko obiskovalci naročijo na vaš e-poštni seznam. Včasih pomaga uporabiti spodbudo ali 
svinčeni magnet. Svinčeni magneti lahko vključujejo brezplačne e-knjige, kupone ali druge ponudbe.
Uporaba močnega poziva k dejanju (CTA), bralce lahko prepriča, da v zameno za vašo spodbudo navedejo svoj elektronski naslov. Nato lahko z e-
poštnimi sporočili bralce obveščate o ponudbah, izdelkih, storitvah in še več. Ta e-poštna sporočila lahko ljudem pomagajo, da se bolje seznanijo z 
vašo blagovno znamko in podjetjem.
Prednosti
Uporaba e-poštnega trženja kot dela vaše strategije digitalnega trženja ima veliko koristi. Na primer, 85% ameriških trgovcev pravi, da je trženje po 
e-pošti ena najučinkovitejših taktik pridobivanja strank. E-poštno trženje vam lahko pomaga tudi povečati število konverzij in dolgoročno obdržati 
stranke. Povečanje zadrževanja strank vam bo pomagalo prihraniti denar v prihodnosti. E- poštno trženje je tudi 
stroškovno učinkovita tržna možnost. Namesto da bi zapravljali denar za reklamne panoje in letake, lahko izberete strategijo z višjim razmerjem 
konverzije.
Ko sestavite e-poštni seznam, segmentirajte svojo ciljno skupino. Segmentacija vam bo omogočila, da prilagodite svojo e-pošto za vsako vrsto 
občinstva. Bolj prilagojena e-poštna sporočila vam bodo pomagala, da se boste bolje povezali s strankami. Ne pozabite na GDPR, če velja v vaši 
državi.
Nato razmislite, katero storitev e-poštnega trženja boste uporabili. Ta storitev vam omogoča ustvarjanje in pošiljanje e-pošte. Nato lahko z 
analitiko platforme izboljšate prihodnja e-poštna sporočila. Na primer, morda boste želeli primerjati razliko med Mailerlite in Mailchimp, dvema 
najbolj razširjenima spletnima aplikacijama za masovno pošiljanje elektronskih sporočil. Poiščite platformo, ki vam olajša avtomatizacijo e-pošte. 
Avtomatizacija e-pošte vam bo prihranila čas.

Ustvarite predlogo. Za e-pošto lahko uporabite isti dizajn. Poskrbite, da boste novim naročnikom poslali pozdravno e-pošto, 
da potrdite svojo naročnino.



6.1.6 SMS trženje
Storitev kratkih besedilnih sporočil (SMS) postane prednostna tržna izbira za mala in srednje velika podjetja ter 
velike prodajalce. Današnje stranke, podkovane v IKT, se manj verjetno odzivajo na tradicionalne tržne medije. 
Zato se trgovci na drobno obračajo na nove marketinške medije, kot so SMS, družbena omrežja, blogi, vsebinsko 
trženje in mobilne aplikacije, da bi dosegli svojo bazo strank.

Podjetja svoje stranke privabijo s kratkimi, ostrimi, pravočasnimi, ustreznimi in stroškovno učinkovitimi sporočili. 
Sporočila SMS lahko uporabite za promocijo, opominjanje, privabljanje, vključevanje, ponovno aktiviranje, zbiranje 
in številne druge namene.

Prednosti
Eden glavnih razlogov za uspeh SMS kot tržnega medija je njegova dostopnost. Sporočila SMS stanejo le del 
stroškov tiskanih medijev. Druga prednost tržnih sporočil SMS je, da so usmerjena neposredno na mobilni telefon 
potencialne stranke. To pomeni velike prihranke pri izdelavi in distribuciji ključnih tržnih sporočil z uporabo SMS-a 
kot dostavnega sistema.
Z mobilno napravo lahko SMS pošljete najširši skupini potrošnikov.
Drug zelo privlačen trženjski vidik sporočil SMS je, da jih je mogoče poslati in prejeti v nekaj sekundah.
Prilagojena prioritetna sporočila (PPM) so orodje za trženje SMS-ov z dodano vrednostjo. Sporočila lahko 

sporočijo strankam in jih prilagodijo potrebam in lokaciji stranke.



6.1.7 Ciljno oglaševanje
Ciljno oglaševanje je praksa spletnih oglaševalcev, ki poskušajo doseči (ciljati) določeno želeno ciljno skupino potrošnikov. Ciljno 
oglaševanje pomaga oglaševalcem izboljšati in povečati uspešnost in uspešnost njihove spletne oglaševalske kampanje, tako da najdejo 
pravo ciljno skupino ob pravem času.
Ciljno oglaševanje hitro raste v učinkovitosti. Ta tržna strategija deluje tako, da za spremljanje spletnih mest, ki jih uporabniki obiščejo, 
uporablja piškotke brskalnika. Ko zapustijo določeno spletno mesto, se jim bodo izdelki ali storitve, ki so si jih ogledali, znova prikazali v 
oglasih na različnih spletnih mestih. To je zelo učinkovita marketinška tehnika. Poveča skupno stopnjo pretvorbe tako, da potrošnike 
opomni na izdelek ali storitev, ki so si ga ogledali. To ohranja blagovno znamko in izdelek v vrhu potrošnikovih misli.

Prednosti ciljno usmerjenega oglaševanja
 Za potrošnika: oglasi so bolj ustrezni in uporabni za potrošnike.
 Za oglaševalca: oglaševati več potrošnikom, ki so bolj naklonjeni svojim izdelkom, kar vodi do večjega dobička.

Možnosti ciljnega oglaševanja
 Ciljanje na profile omogoča ciljanje na ciljno skupino na podlagi ključnih značilnosti, vključno s starostjo, spolom, lokacijo, uro, operacijskim

sistemom in drugo.
 Ciljanje na vedenje ponuja vaše oglaševanje potrošnikom na podlagi njihove nedavne spletne dejavnosti, pri čemer svojo kampanjo osredotoča 

na vnaprej angažirano publiko, ki jo že zanima področje vaših izdelkov in storitev.
 Ciljanje na podlagi zanimanja oglaševalcem omogoča, da dosežejo uporabnike na podlagi njihovih interesov in demografskih podatkov (npr. 

„športni navdušenci“) in jim omogoča, da prikazujejo oglase na podlagi prejšnjih interakcij uporabnikov z njimi, na primer obiskov spletnih mest 
oglaševalcev.

 Ponovno pošiljanje sporočil omogoča ciljanje na potrošnike glede na njihovo predhodno izpostavljenost in interakcijo z vašo blagovno znamko, 
da bi spodbudili pogovore ali poglobili sodelovanje.

 Ciljanje na kategorije pomaga doseči potrošnike, ki se ukvarjajo z določenimi kategorijami spletnih vsebin, kot so izobraževanje, zabava, finance 
ali elektronika.



6.2.1 Trženjske strategije
Trženje nima smisla, če ne veste, kaj želite doseči. Torej razmislite, kaj so vaši cilji - in jim dajte merljivo število, da boste lahko ocenili, ali vaša 
taktika deluje. Premislite, kaj želite početi — in nato to še naprej zožujte. Ni dovolj, če rečete, da želite več obiskovalcev ali boljšo stopnjo 
konverzije. Poglejte na „svoje cilje kot ugnezdene hierarhije in dokler ne pridete do „gnezda“, kjer lahko stvari dejansko označite kot 
posamezne naloge, ki jih lahko enkrat dokončate, potem niste dovolj ozki,“ razložita Patel in Bronson.

1. Spletni dnevniki: pritegnite možnosti, ki lahko rešijo težavo
Ko imate težave, bodisi s kodiranjem ali službo za stranke, kako najti rešitev? Ko poznate splošno rešitev, kako se odločite med možnostmi? 
In ko enkrat pomislite, da ste našli najboljšo možnost, kam se obrniti? Če ste takšni kot mnogi v tej digitalni dobi, se obrnite na Google. 
Spletni dnevniki so čudovit način za privabljanje obiskovalcev na vašo spletno stran in blagovno znamko in jih je mogoče prilagoditi kateri 
koli stopnji kupčeve poti. 
Na vrhu bi morali biti vaši spletni dnevniki osredotočeni na kupca, privlačni in informativni. Na koncu lahko bralcem pomagajo natančneje 
razumeti, kako vaš izdelek odpravlja njihov problem bolje kot katerikoli drug. Vmes lahko govorijo o novih funkcijah, ki ste jih dodali, ali o 
tem, kaj bi morali upoštevati pri svojem postopku ocenjevanja. Spletni dnevniki se osredotočajo na izobraževanje in ne na prodajo. Vaša 
vsebina vas postavlja kot strokovnjaka za vse, kar obiskovalci iščejo. Pokažite, kako dobro razumete njihovo bolečino, kako dobro veste, kaj 
jim lahko pomaga in celo kakšne slabosti ali izzivi bi lahko obstajali. To začne graditi njihovo zaupanje v vas in je del gradnje vaših odnosov.

2. Odnosi z javnostmi: razkritje vašega imena
Druga od tržnih strategij za tehnološka podjetja so odnosi z javnostmi in „donosnost naložbe je lahko izjemno dragocena“, še posebej, če 
greste na hibridni način in „združite PR v SEO / plačljive medije / socialne medije“, piše v članku Enterpreneuerja. To je še ena strategija, ki 
deluje tako, da vas postavi za miselnega vodjo. Lahko pišete članke v revijah, časopisne članke in pošiljate sporočila o pomembnih dogodkih. 
Lahko pa najamete tudi marketinško agencijo, ki vam pri tem pomaga.



6.2.2 Trženjske strategije
3. E-poštno trženje: za nadaljnje odnose, negovanje možnosti
Uporaba e-pošte je še ena izmed tržnih strategij za tehnološka podjetja. Uporabite e-pošto za:

 Zahvalo za naročitev na vaše glasilo,
 Povabilo k ogledu druge vsebine glede na prvo preneseno vsebino,
 Povabilo na webinar ali na kak drug dogodek,
 Vprašajte kako stvari gredo,
 …in mnogo drugih.

Pomembno pa je, da lahko segmentirate svoj seznam in prilagodite e-pošto, tako da lahko ciljate na določen segment naročnikov, ki jih želite.

4. LinkedIn: osebno, poslovno ali oboje
Med trženjskimi strategijami za tehnološka podjetja je tudi uporaba LinkedIna. 94% tržnikov podjetij B2B, ki jih je anketiral inštitut za trženje vsebin, opredeljuje 
LinkedIn za svojo najboljšo platformo za družbena omrežja. In za to obstaja dober razlog:

 Na njem je veliko raznih tehnoloških strokovnjakov,
 50% kupcev B2B izdelkov in storitev uporablja LinkedIn, ko se odloči za nakup,
 76% se zanaša na priporočila o tej odločitvi njihovega omrežja LinkedIn.

Na LinkedInu lahko sodelujete v skupinah, objavljate članke in odgovarjate na vprašanja - vse s ciljem povečati ozaveščenost o svojem podjetju in ga zgraditi kot 
vodjo misli.

5. Organski družbeni mediji: Twitter in Facebook
Obstaja več kot 60 milijonov podjetij, ki imajo strani na Facebooku, vendar približno 87% objav na teh straneh nikoli ne dobi odgovora. Svetujte. Odgovarjajte na 
vprašanja. Doprinesite k vrednosti. Twitter ima 328 milijonov uporabnikov, ne boste pa ciljali na vse te uporabnike. Torej, skrbno sestavite svoj seznam 
spremljevalcev, jih segmentirajte na sezname na podlagi določenih ključnikov ali zanimanj, preberite nekaj vprašanj, ki so objavljena na Twitterju, in odgovarjajte. 
Seveda je v redu, da tvitnete o svoji novi vsebini, vendar tega ne delajte ekskluzivno. Ideja je zgraditi odnose, verodostojnost in se uveljaviti kot vodja misli. 
Uporabite videoposnetke, neposredna sporočila in grafiko, da boste lažje izstopali.

B2B – Business to business – podjetje podjetju



6.2.3 Trženjske strategije
6. Plačani socialni mediji: Facebook
Facebook oglasi so lahko dober način za izgradnjo vaše naročniške baze, usmerjanje ljudi na ciljno stran, zanimanje za vašo blagovno znamko in še več. 
Povprečna stopnja pretvorbe za oglase na tej platformi v vseh panogah je 9,21%, za tehnološka podjetja pa na 2,3%. Kljub temu je to boljše od skoraj 40% 
tržnikov, ki imajo ciljne strani, ki se pretvorijo pod manj kot 1,4%.
Facebook ima tudi skupino najboljše prakse oglaševanja za mala in srednje velika podjetja kjer udeleženci delijo ideje in svetujejo.

7. Plačilo na klik: ponovno ciljanje programa Google AdWords
Ponovno ciljanje se nanaša na prikazane oglase, ki se prikažejo na drugem spletnem mestu, ki ga obišče oseba, ki je že bila na vašem spletnem mestu, to pa 
lahko storite s pomočjo orodja Google Display Network. To pomeni, da so že pokazali nekaj zanimanja za vaše ponudbe. Pravzaprav so vaši oglasi zdaj 
lahko predhodno kvalificirani. Google Display Network je eno najbolj zmogljivih oglaševalskih orodij, ki ga lahko uporabite, in doseže 90% svetovnih 
uporabnikov interneta.
A potrebujete strategijo. Na koga boste ciljali? Obstaja veliko možnosti, vključno s ciljanjem na tiste, ki so obiskali:

 Vašo domača stran.
 Eno stran, a druge ne.
 Na podlagi ključne besede.
 Dve strani.

Težko je razviti tržno strategijo, ko imate le nekaj tisoč dolarjev na mesec, vendar to ni nemogoče. Vse je odvisno od vaših ciljev. 
Izberite obvladljivega. Odločite se, katera od zgornjih tržnih strategij vam bo pomagala to doseči in potem to storite.



DODATNO

Za dosego B stopnje:

Tehnike računalniškega trženja

 Izbor in uporaba tržne strategije in izbira tržnih platform

 Vzpostavitev spletne trgovine

 Zaščita podatkov

Za dosego C stopnje:

Ustvarjanje e-portfelja

 Prednosti e-portfelja in njegovih elementov

 Uporaba e-portfelja

 Promocija z e-portfeljem

 Zaščita podatkov
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SLOVAR

IZRAZ DEFINICIJA

Ciljno oglaševanje

Praksa spletnih oglaševalcev, ki poskušajo doseči (ciljati) določeno želeno potrošniško publiko. Ciljno oglaševanje pomaga 
oglaševalcem povečati uspešnost njihove spletne oglaševalske kampanje, tako da najdejo pravo ciljno skupino ob pravem 
času.

Partnerski marketing
Vrsta spletnega trženja, ki temelji na uspešnosti, pri katerem podjetje nagradi enega ali več partnerjev za vsakega 
obiskovalca ali kupca, ki ga pripeljejo lastna tržna prizadevanja partnerjev.

Razširjena resničnost 
(AR)

Neposredni ali posredni pogled na fizično realno okolje, katerega elementi so razširjeni z računalniško ustvarjenim 
senzoričnim vnosom. S pomočjo napredne AR tehnologije postanejo informacije o okoliškem resničnem svetu uporabnika 
interaktivne in digitalno obvladljive.

Prinesi svojo napravo 
(BYOD)

Politika dovoljevanja zaposlenim, da na svoje delovno mesto prinesejo mobilne naprave (prenosnike, tablične računalnike in 
pametne telefone) v osebni lasti in te naprave uporabljajo za dostop do privilegiranih informacij in aplikacij podjetja.

Računalništvo v oblaku

Model, ki omogoča priročno omrežno dostopanje na zahtevo do skupnega nabora nastavljivih računalniških virov (npr. 
omrežij, strežnikov, pomnilnika, aplikacij in storitev), ki jih je mogoče hitro pripraviti in sprostiti z minimalnimi napori 
upravljanja ali interakcijo ponudnika storitev.

Sistem za upravljanje s 
spletnimi vsebinami 
(CMS) Računalniški program, ki omogoča objavljanje, urejanje in spreminjanje vsebine ter vzdrževanje iz osrednjega vmesnika.

Vsebinski marketing
Vključuje ustvarjanje in objavljanje brezplačnih dragocenih vsebin na različnih spletnih straneh, hkrati pa povečuje 
izpostavljenost in ozaveščenost podjetja, ustvarja hvaležnost, gradi zaupanje in navsezadnje pridobiva stranke.



SLOVAR

IZRAZ DEFINICIJA

Kontekstno 
oglaševanje

Kontekstno oglaševanje je spletno oglaševanje, ki je prilagojeno njegovemu okolju. Oglase izbirajo in prikazujejo 
avtomatizirani sistemi na podlagi vsebine, ki se prikaže obiskovalcu strani.

e-poslovanje Uporaba IKT in spleta za za pomoč pri poslovanju podjetja.

Načrtovanje virov 
podjetja (ERP)

Poslovne strategije in programska oprema, ki vključuje proizvodne, finančne in distribucijske funkcije za dinamično 
uravnoteženje in optimizacijo poslovnih virov in analitičnih zmogljivosti za večjo hitrost in učinkovitost. >>> Nasveti za 
izvajanje ERP

HTML5
Označevalni jezik, ki se uporablja za strukturiranje in predstavitev vsebin za svetovni splet in osnovno tehnologijo interneta. 
HTML5 dodaja še veliko novih skladenjskih funkcij, kot so video, zvok in elementi platna.

IKT za MSP Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) za majhna in srednje velika podjetja (MSP), vodnik avtorja Vadim Kotelnikov

Informacijski 
podjetnik Oseba, katere primarni posel je zbiranje, ustvarjanje in trženje in / ali prodaja elektronskih informacij.

Informacijsko-
komunikacijska 
tehnologija (IKT)

Izraz IKT se pogosto uporablja kot razširjen sinonim za informacijsko tehnologijo (IT), vendar je natančnejši izraz, ki poudarja
vlogo poenotenih komunikacij in integracije telekomunikacij (telefonske linije in brezžični signali), računalnikov , kot tudi
potrebno programsko opremo za podjetja, vmesno programsko opremo, shrambo in avdiovizualne sisteme, ki uporabnikom 
omogočajo dostop, shranjevanje, prenos in upravljanje informacij.



SLOVAR

IZRAZ DEFINICIJA

Upravljanje IT
Odgovornost izvršnih direktorjev in upravnega odbora; je sestavljen iz vodstva, organizacijskih struktur in procesov, ki 
zagotavljajo, da informatika podjetja vzdržuje in širi strategije in cilje organizacije.

Internet stvari (IoT) Nanaša se na edinstvene prepoznavne predmete in njihove navidezne predstavitve v internetni strukturi.

Kazalniki uspešnosti 
(KPI)

Kazalniki za merjenje uspešnosti in vrednotenje uspeha organizacije ali določenih dejavnosti. Izbira pravih ključnih kazalnikov 
uspešnosti temelji na dobrem razumevanju, ki je pomembno za organizacijo.

Mobilno bančništvo

Sistem, ki strankam finančne ustanove omogoča izvajanje številnih finančnih transakcij prek mobilne naprave, kot je mobilni 
telefon ali osebni digitalni asistent. Mobilno bančništvo se od mobilnega plačevanja razlikuje po uporabi debetne ali kreditne 
kartice.

(M-Banking) >>> Glejte Mobilno bančništvo za MSP: Sprejemni katalizatorji
Odprtokodna 
programska oprema 
(OSS)

Računalniška programska oprema z izvorno kodo, ki je na voljo in licencirana z licenco, v kateri imetnik avtorskih pravic 
zagotavlja pravice do preučevanja, spreminjanja in distribucije programske opreme komur koli in za kakršen koli namen. 
Odprtokodna programska oprema se pogosto razvija v javnem sodelovalnem načinu.

Trženje z iskalnimi 
mehanizmi (SEM)

Oblika spletnega trženja, ki vključuje promocijo spletnih strani s povečanjem njihove prepoznavnosti na straneh z rezultati 
iskanja (SERP) z optimizacijo in oglaševanjem.
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Marketing 
socialnih medijev 
(SMM)

Proces trženja blagovne znamke in pridobivanja prometa ali pozornosti na spletnih mestih s pomočjo družabnih 
omrežij.

Družbeno omrežje
Namensko spletno mesto ali druga aplikacija, ki uporabnikom omogoča medsebojno komunikacijo z objavljanjem 
informacij, komentarjev, sporočil, slik itd.

Mreža socialnih 
storitev

Spletna platforma za izgradnjo socialnih omrežij ali socialnih odnosov med ljudmi, ki si na primer delijo interese, 
dejavnosti, ozadja ali povezave iz resničnega življenja.



Kontaktirajte nas

www.entre4all

https://www.facebook.com/entre4all/

@entre4all
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